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I. İcra Müdürlükleri tarafından ilgili kişilerin yakınlarına haciz ihbarnamesi 

gönderilmesine ilişkin 2020/710 sayılı Karar  

 

Karara konu başvuruda Başvurucular; icra takibi esnasında, takip ile ilgili bulunmayan akrabalarının 

kişisel verilerinin araştırılması, adres ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve böylece kişisel verilerinin 

hukuka aykırı şekilde akrabaları ile paylaşılması gibi faaliyetlerin hukuka aykırı olduğunu belirtmiş ve 

İcra Müdürlükleri hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

 

Veri sorumlusu, cevaben; İcra ve İflas Kanunu m. 89/1’e dayanılarak, alacaklı vekilinin bildirdiği 

üçüncü kişilere, haciz ihbarnamesi gönderildiğini ve haciz ihbarnamesinin alacaklı ve borçlu dışındaki 

tüm üçüncü kişileri kapsadığını belirtmiştir. 

 

Kurul, İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca, İcra Müdürlükleri tarafından, alacaklının 

bildirdiği kişilere birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine ilişkin veri işleme faaliyetinin, Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen 

“kanunlarda açıkça öngörülme” şartına dayanılarak gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, 

başvuruya ilişkin yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 

 

 

II. Bir sigorta şirketinin ilgili kişiye vereceği hizmeti açık rıza şartına bağlaması sebebiyle 

Kuruma iletilen şikâyete ilişkin 2020/667 sayılı Karar  

 

Başvurucu, veri sorumlusu bir sigorta şirketine başvurarak ailesi adına düzenlettiği sağlık sigortası 

poliçesini yeniletmek istediğini ancak veri sorumlusunun poliçeyi yenilemek için kendisinden açık rıza 

talep ettiğini iddia ederek, veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

 

Kurul, sağlık sigortası poliçesinin özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki sağlık verilerini içerdiğini tespit 

etmiş, poliçede yer alan sağlık verilerinin KVKK 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında işlenemeyeceğini 

ifade etmiştir. Bu durumda, söz konusu veri işleme faaliyeti ancak ilgili kişinin açık rızası ile 

gerçekleşebileceği için, veri sorumlusu sigorta şirketinin ilgili kişiye yönelik açık rıza talebi KVKK ile 

uyumlu bulunmuştur. 

 

 

III. Bazı avukatların avukat sorgulama siteleri ile ilgili ihbar başvurularına ilişkin 2020/508 

sayılı Karar 

 

İhbar başvurucuları, çeşitli avukat sorgulama sitelerinde kendilerine ait ad soyadı, kayıtlı bulundukları 

baro, baro ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) sicil numarası bilgisi, e-posta adresi ve fotoğrafların 

yayımlandığını, kendilerine ve çok sayıda avukata ait bu verilerin, rıza olmaksızın hukuka aykırı olarak 

elde edildiğini ve paylaşıldığını iddia etmiştir. Bu sebeple, söz konusu internet sitelerinde ve bu siteler 

ile ilişkili bulunan kurum/kuruluş ya da alan adında yer alan tüm profillerin kaldırılması gerektiği 

yönünde ihbarda bulunularak gereğinin yapılması talep edilmiştir. 
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Kurul, ihbar edilen internet sitelerinin birçoğuna ulaşılamadığını, erişilen sitelerde ise başvuruculardan 

sadece birisine ait ve yalnızca e-posta adresini içeren bir profilin bulunduğunu tespit etmiştir. E-posta 

adresi, ilgili kişinin kayıtlı olduğu baro levhasında ve TBB’nin internet sitesinde de yer almaktadır. İhbar 

edilen internet sitelerinin, ilgili kişinin e-posta adresini TBB’nin internet sitesinden almış olabileceği ve 

TBB internet sitesi ile baro levhalarının yayımlama amacından farklı bir amaç gütmediği, ilgili kişilere 

söz konusu kişisel verileri düzeltme veya silme imkânı tanıdığı belirtilerek ilgili kişi tarafından 

alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesinin Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkelere ve 

Kanun’un 5. maddesinde yer alan işlenme şartlarına aykırılık oluşturmadığına karar verilmiştir. 

 

 

IV. Bilimsel amaçlarla kayıt altına alınan bilimsel veri niteliğindeki kan, serum ve doku 

örneklerinin ihmal sonucu bozulması ve sonrasında imha edilmesi hakkındaki ihbara 

ilişkin 2019/316 sayılı Karar 

 

Bir hastanede çalışan doktorun ihbar dilekçesine göre; hastanede çalıştığı dönemde idarenin önerisi ile 

kronik hastalıklar ile ilgili yan dal poliklinikleri kurulmuş, böylece hasta verileri, poliklinik bilgisayarı 

ve hastane veri sistemine kaydedilmiştir. Ayrıca, etik kurul onayları alınarak ve bazıları bilimsel 

araştırmalarda projelendirilerek, hastalara ait kan, serum ve doku örnekleri de -80 derecede derin 

soğutucuda toplanmaya başlanmıştır.  

 

İhbar başvurucusu, görevinin bitmesi sonucu hastaneden ayrıldıktan sonra, ülkemizdeki tek doku ve kan 

bilimsel materyallerinin olduğu -80 derece dondurucuların gözden uzak, klimasız bir odaya 

aktarıldığını, sonrasında da erimiştir denilerek, kıymetli doku materyallerinin bilimsel hayata tekrar 

kazandırılıp kazandırılmayacağı araştırılmaksızın tutanak altında çöpe atıldığını, dolayısıyla bilimsel 

verilerin korunmasında ihmalkar davranıldığını ve Kanun’un veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin 

yerine getirilmediğini belirtmiştir. 

 

Kurul, “bilimsel veri, kan ve doku bankası”nda yer alan hastalara ilişkin örneklerin, hasta kişilerin 

kimliğine ulaşmaya imkân verdiğini değerlendirerek, böylece bunların kişisel veri olduğuna, bu verilerin 

belirli kriterlere göre sınıflandırılarak kayda alınmasının ise kişisel veri işleme faaliyeti olduğuna karar 

vermiştir. 

 

Ancak, hastalardan alınan kan, serum ve doku örneklerin, bilimsel amaçlarla kaydedilmiş olması ve 

Kanun’un 28. maddesi kapsamında bu verilere ilişkin işleme faaliyetinin; millî savunmayı, millî 

güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik 

haklarını ihlal etmemesi ya da suç teşkil etmemesi sebebiyle şikâyet hakkında yapılacak bir işlem 

olmadığına karar verilmiştir. 

 

V. Geçmiş sağlık verilerinin düzeltilmesine/silinmesine yönelik şikâyetlere ilişkin 2020/93 

sayılı Karar  

 

İlgili kişiler, geçmişte çeşitli sebeplerle kaydedilen sağlık raporlarının ve özellikle psikiyatrik hastalık 

tanılarına ilişkin kayıtların, girdikleri ve girecekleri sınavları olumsuz etkilediğini veya etkileyeceğini 

ancak bu rapor/tanıların gerçeği yansıtmadığını belirterek söz konusu kişisel verilerin sağlık 

kayıtlarından silinmesini veya düzeltilmesini talep etmiştir. 
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Kurul, “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” şartının ortadan kalkmaması 

sebebiyle kaydedilen sağlık verilerinin bu amaca hizmet ettiğini dikkate alarak, bahse konu şikâyetler 

ile ilgili olarak Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir.  

 

 

VI. Veri sorumlusu ve veri işleyenin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar 

ile aydınlatma yükümlülüğünün kim tarafından yerine getirileceğine ilişkin 2020/71 sayılı 

Karar  

 

Kararda, öncelikle; “veri sorumlusu”, “veri işleyen” ve “aydınlatma yükümlülüğü” kavramları 

tanımlanmış ve irdelenmiş olup, aydınlatma yükümlülüğünün bizzat veri sorumlusu tarafından veya veri 

sorumlusunun yetkilendirdiği bir kişi tarafından yerine getirilebileceği değerlendirmesi yapılmıştır.  Bu 

kapsamda, veri sorumlusu tarafından yetkilendirilen kişi veri işleyen de olabilecektir. 

 

 

VII. İlgili kişinin irtibat numarasının bir elektrik dağıtım şirketi tarafından herhangi bir 

işleme şartına dayanılmaksızın işlenmesine ilişkin 2020/66 sayılı Karar 

 

Kararda, veri sorumlusu bir elektrik dağıtım firması tarafından ilgili kişinin irtibat numarasına, 

kendisine ait olmayan birkaç abonelik numarasına ilişkin bilgilendirme amaçlı SMS’ler gönderildiği 

iddia edilmekte, ilgili kişinin bilgilendirme mesajı almak istememesi sebebiyle veri sorumlusuna 

yönelttiği irtibat numarasının silinmesi talebi değerlendirilmektedir.  

 

Kurul, Kanun’un 4. maddesindeki “belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme” ilkesi göz önünde 

bulundurulduğunda, ilgili kişinin cep telefonu numarasının, Kanun’un 5. maddesindeki kişisel verileri 

işleme şartlarına dayanmadan işlendiğine ve böylece Kanun’un 12. maddesinin 1.fıkrasının (a) 

bendindeki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ihlal edildiğine kanaat getirmiş ve veri sorumlusu 

hakkında 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

 

Ayrıca, veri sorumlusunun, Kanun kapsamında yöneltilen başvuruları zamanında, tam ve eksiksiz olarak 

cevaplaması hususunda ve ilgili kişinin talebinin yerine getirildiğine dair gerekli bilgi, belge ve kayıtları 

ilgili kişiye iletmesi ve yine söz konusu hususları yerine getirdiğine dair bilgi, belge ve kayıtları 30 gün 

içinde Kurula sunması hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

VIII. Belediyede memur olarak görev yapan ilgili kişinin, veri sorumlusu bünyesinde işe giriş 

çıkış takibinin biyometrik veri işlenerek yapılmasına ilişkin 2020/915 sayılı Karar 

 

Karara konu olayda, ilgili kişi, veri sorumlusu bünyesinde işe giriş çıkışlarının parmak izi bilgileri 

alınarak sağlandığı ve böylece işe giriş çıkış takiplerinin biyometrik verilerinin işlenerek yapıldığı 

gerekçesiyle veri sorumlusuna kişisel verilerin silinmesi için başvurmuş ve fakat veri sorumlusu bu 

isteğini kabul etmemiş, akabinde ilgili kişi tarafından Kurul’a şikâyet başvurusu yapılmıştır.  

 

Kurul, veri sorumlusunun mesai kontrolü amacıyla biyometrik veri olan parmak izini işlemesini 

Kanun’un 4. maddesinin (ç) bendindeki; “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine 

aykırı bulmuş ve veri sorumlusunun, ilgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi yönündeki talebini 

değerlendirmemesini de dürüstlük kuralını ihlal eder nitelikte görmüştür. 



 
 
 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

Ayrıca, Kurul, veri sorumlusu bünyesinde görev yapan kişiler hakkında disiplin hükümlerinin 

işletilmesine, parmak izi verilerinin yok edilerek işe giriş çıkışlarda başka alternatif yollara geçilmesi ve 

mevcut sistemin kaldırılması konusunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

 

 

IX. Unutulma hakkı kapsamında ilgili kişinin arama motorunda adı ve soyadı ile bağlantılı 

sonuçların kaldırılması talebine ilişkin 2020/927 sayılı Karar 

 

Karara konu başvuruda; ilgili kişi, üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaparken aile yakınının işe 

usulsüz şekilde alındığına ilişkin iddialar sonucunda üniversite tarafından soruşturma açıldığını ve 

soruşturma sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirterek bu konuya ilişkin haberlerin 

arama motorundan kaldırılması talebinin, arama motoru tarafından karşılanmadığını ifade etmiştir.  Bu 

doğrultuda, ilgili kişi tarafından, Kurul’a başvuru yapılmış ve söz konusu içeriklerin arama motorunda 

indekslenmeyecek şekilde teknik düzenlemeye tabi tutulması talep edilmiştir.  

 

Kurul, arama motorunda çıkan bilgilerin doğru ve güncel olduğu, ilgili kişi açısından risk doğurmadığı, 

içeriklerin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceği gibi kriterleri değerlendirerek veri 

sorumlusu tarafından yapılan işlemin 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kurul Kararı ile uyumlu 

olduğuna kanaat getirmiş ve şikâyet ile ilgili tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar vermiştir. 

 

 

X. Veri sorumlusu hastanede uygulanan beyaz kod kapsamında ilgili kişinin işlenen kişisel 

verilerine ilişkin 2020/63 sayılı Karar 

 

Karara konu olayda; ilgili kişi, hastane görevlileriyle yaşadığı tartışmadan 1 yıl 3 ay sonra hastane 

görevlilerince olayla ilgili tutanak tutulduğunu ve bu kişilerce kamu gücü kullanılarak açık rıza 

olmaksızın kendi ad, soyadı, T.C. kimlik numarası bilgilerinin tutanağa işlendiğini belirterek Kurul’a 

şikâyette bulunmuştur.  

 

Kurul, veri sorumlusunun cevabi yazısında da belirtildiği üzere, tutanağın 1 yıl 3 ay sonra değil, aynı 

gün tutulduğunu, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulamasına 

dair 2016/3 Genelgesine göre işlem başlatılarak Cumhuriyet Savcılığına bildirildiğini; ayrıca Kanun’un 

6. maddesi uyarınca kişisel verilerin, hastane kapsamında sır saklamakla yükümlü bulunan kişiler veya 

yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından paylaşıldığını dikkate alarak söz konusu kişisel verilerin 

Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrasındaki (ç) bendinde yer alan; “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükmüne göre işlenmesi sebebiyle, yapılacak 

bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

 

 

XI. İlgili kişinin ortağı olduğu şirkette kullandığı e-posta adresine izinsiz ve hukuka aykırı 

olarak erişildiği iddiasına ilişkin 2020/59 sayılı Karar 

 

Karara konu olayda, ilgili kişi, ortağı olduğu şirkette kullandığı e-posta adresine izinsiz ve hukuka aykırı 

olarak erişildiği gerekçesiyle Kurul’a şikayette bulunmuştur.  

 

Kurul, ilgili kişinin e-posta adresine ilişkin sunucu yedek kayıtlarından elde edilen kişisel verilerin 

Kanun’un işleme şartlarının yer aldığı 5.maddesinin 2.fıkrasının (e) bendinde yer alan “….bir hakkın 
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tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında veri işlemenin zorunlu olması” hükmüne göre işlendiği 

gerekçesiyle yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

 

 

XII. Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde geçen “personel gizlilik sözleşmesi” imzalatılmasının 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii olarak çalışanlar için gerekli olup 

olmadığına ilişkin 2019/393 sayılı Karar 

 

Karara göre; kamu kurumu nezdinde 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan ve kişisel veri işleyen 

personelin yükümlülükleri hâlihazırda Anayasa, 657 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat ile belirlenmiştir. 

Bu sebeple, KVKK ve ilgili yönetmeliklere uygun hareket etmeleri görevlerini ifa ederken uymaları 

gereken başlıca yükümlülüklerdendir. Kamu kurumu nezdinde 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan ve 

kişisel veri işleyen personele kişisel verilerin korunmasına yönelik ayrıca bir gizlilik sözleşmesi 

imzalatılması uygun olmayacaktır. Öte yandan, Kurul, 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele, 

kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında uymaları gereken usul ve esaslara dair bir metin tebliğ 

edilmesini ve eğitimler düzenlenmesini gerekli görmektedir. 

 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 


